
Meditatie

Drink dit als eerste, opdat u ook het tweede 
drinkt - dit is het moment waarop wij de 
verborgen zaken invoegen - drink eerst het 
Oude Testament, opdat u ook het Nieuwe 
Testament drinkt. Als u het eerste niet ge-
dronken zult hebben, zult u ook het twee-
de niet kunnen drinken. Drink het eerste 
om de dorst te lenigen, drink het tweede 
om een verzadiging in het drinken te berei-
ken. In het Oude Testament is smart, in het 
Nieuwe Testament is blijdschap. Zie hoe de 
Heere ten behoeve van Zijn geringe diena-
ren de listen van de duivel tegemoet is ge-
treden. De satan misleidde door het voed-
sel van het bedrog een mens, om in één 
mens allen te misleiden; maar Jezus kocht 
allen vrij door het voedsel van het heil, op-
dat Hij onder allen, ook hem die bedrogen 
was geweest, weer zou kunnen herstellen 
[in de genade]. 

De satan heeft de gouden beker van Baby-
lon uitgevonden, opdat degenen die meer 
zouden drinken meer dorst zouden hebben 
en opdat hij hen door de prijs van het goud 
tot het drinken zou kunnen verleiden, om-
dat de drank hen niet kon behagen. Hij gaf 
te drinken van zijn eigen wijn, [aan hem] 
bij wie hij de bijval aan het edelmetaal 
trachtte gedaan te krijgen; maar de Heere 
Jezus goot water uit de rots en allen heb-
ben gedronken. Die hebben gedronken, 
zijn in hun voorafbeelding verzadigd en 

die hebben gedronken, zijn in de Waarheid 
dronken geworden. Een goede dronken-
schap was het, die wel blijdschap ingoot 
maar geen verwarring teweegbracht; een 
goede dronkenschap, die de manier waar-
op een nuchtere geest zich voortbeweegt 
stabiel maakte; een goede dronkenschap, 
die de gave van het eeuwige leven rijke-
lijk deed overvloeien. Drink deze beker 
dus, waarover de profeet gezegd heeft: ‘En 
hoe heerlijk is Uw beker, die mij dronken 
maakt’ (Ps. 23:5). Laat het u niet van uw 
stuk brengen dat de beker van Babylon van 
goud is, omdat ook u [niets minder dan] 
de beker van de wijsheid drinkt, die [nog] 
kostbaarder is dan goud en zilver.

In zowel het Oude - als het Nieuwe Testa-
ment is Christus aanwezig. 
Drink daarom beide bekers, van het Oude 
en van het Nieuwe Testament, omdat u in 
beide Christus drinkt. Drink Christus, omdat 
Hij de wijnstok is; drink Christus, omdat Hij 
de rots is die water uitgespuwd heeft; drink 
Christus, omdat Hij de bron van het leven is; 
drink Christus, omdat Hij een rivier is waar-
van de onstuimigheid de stad van God met 
vreugde vervult; drink Christus, omdat Hij 
de Vrede is; drink Christus, ‘omdat er stro-
men van levend water uit Zijn buik zullen 
vloeien’; drink Christus, opdat u het bloed 
drinkt waardoor u vrijgekocht bent; drink 
Christus, opdat u Zijn woorden drinkt; Zijn 

Drink het eerste en het tweede 

(Psalm 1:2)
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Woord is het Oude Testament, Zijn Woord 
is het Nieuwe Testament. De goddelijke 
Schrift wordt gedronken en de goddelijke 
Schrift wordt opgegeten, wanneer het sap 
van het eeuwige Woord neerdaalt in de 
aderen van de geest en in de geestelijke 
krachten van de ziel; want, een mens leeft 
niet bij brood alleen, maar bij ieder Woord 
van God. Drink dit Woord, maar drink het 
overeenkomstig zijn volgorde, eerst in het 
Oude Testament, doe het snel, opdat u ook 
in het Nieuwe Testament drinkt. En, alsof 
hij zichzelf haast, zegt [Jesaja]: ‘Galilea der 
heidenen en delen van Judea, u, die een 
volk bent dat in duisternis wandelt, zie het 
grote Licht; u, die woont in plaatsen des 
doods, een Licht zal over u lichten.’ Drink 
dus snel, opdat er een groot Licht voor u 
gaat stralen, niet als het dagelijkse licht, 
niet als het daglicht, niet als het licht van de 
zon of de maan, maar als een Licht dat de 
schaduw van de dood verdrijft. Want zij die 
in de schaduw van de dood zijn, kunnen het 
licht van de zon of van de dag in ieder geval 
niet zien. En aan u, die als het ware vraagt 
waar een zo grote glans en een zo grote 
genade vandaan komt, antwoordt Hij: 
‘Want een Kind is voor ons geboren en een 
Zoon is aan ons gegeven.’ Een Kind, omdat 
Hij geboren is uit een maagd; een Zoon, 
omdat Hij, uit God geboren, de Bewerker is 
van het zo grote licht. Een Kind is voor ons 
geboren, voor ons die geloven, niet voor 
de Joodse mensen, die niet hebben ge-
loofd, voor ons, niet voor de ketters, voor 

ons, niet voor afvalligen. Voor ons is Hij ge-
boren, omdat het Woord vlees geworden 
is en onder ons heeft gewoond. Hij is voor 
ons geboren, Die het vlees uit een maagd 
heeft aangenomen, omdat Hij als mens uit 
Maria geboren is. Het vlees wordt voor ons 
geboren, het Woord wordt gegeven; wat 
van ons is, is te midden van ons geboren, 
wat boven ons is, is aan ons geschonken.   
Wordt vervolgd

Deze meditatie is het 14e stukje van de uit-
leg van Ambrosius van Milaan van Psalm 
1. Ambrosius [339/40 – 397] was bisschop
van Milaan. In die dagen een belangrijke
stad in het noorden van Italië, de bisschop
van deze stad was dan ook op vele gebie-
den een invloedrijk man. Ambrosius heeft
veel betekend voor de kerk in zijn dagen,
hij heeft o.a. de zelfstandige positie van
de kerk tegen over de overheid [Romeinse
keizers van zijn dagen] verdedigd. Tevens
heeft hij diverse geschreven werken en
liederen nagelaten en is hij een van de
initiatiefnemers geweest die het zingen
in de kerk heeft ingevoerd. En er is nog
iets waardoor Ambrosius van belang is ge-
weest hij heeft een zeer beroemde leer-
ling gehad n.l. Augustinus, later bisschop
van Hippo. Deze beroemde leerling heeft
ongeveer drie jaar onder zijn preken en on-
derwijs gezeten en is door hem gedoopt.
Door middel van deze uitleg van psalm 1
kunnen wij kennis maken met de gedach-
ten wereld van Ambrosius.

We moeten toestaan dat het Woord van God ons confronteert, onze zekerheid verstoort, onze zelfge-

noegzaamheid ondermijnt en onze denk- en gedragspatronen omverwerpt.

John Stott
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Kerkdiensten

Uit de pastorie

1 jan. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek  
Nieuwjaarsdag 18.30 uur Ds. G.K. Terreehorst (Apeldoorn)

1e collecte ZOA
2e collecte Commissie Opleiding en Vorming
3e collecte Kerk en pastorie

8 jan. 10.00 uur Ds. W. van Klinken (Hemmen)
19.00 uur Ds. F. van Binsbergen (Rotterdam)
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

15 jan. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Doopdienst) 
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte GDC/Malawi
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte  Kerk en pastorie

22 jan. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. J.M.J. Kieviet (Renswoude)
1e collecte Wycliffe comité Karels
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

29 jan. 10.00 uur Ds. W. van Klinken (Hemmen)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

De taal van de profetie (deel 2) 
Ik kwam een inzichtgevend artikel tegen 

van prof. dr. H.G.L. Peels, emeritus hoogle-
raar Oude Testament aan de TUA. Veertig 
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jaar omgang met de Schriften, met name 
het Oude Testament hebben hem ge-
vormd; dit artikel is daar een vrucht van. 
Ik heb het artikel een klein beetje bewerkt 
en wat ingekort. Ik heb moeilijke woorden 
vervangen door eenvoudiger woorden. 
Het is soms lastig om de profetieën van het 
Oude Testament goed te verstaan. Moet je 
ze altijd letterlijk lezen of moet je vooral 
nauwkeurig lezen? Het is voor de uitleg 
van de oudtestamentische profetieën, die 
gericht zijn op de toekomst, van belang om 
rekening te houden met de eigen taal van 
de profetie. Vorige keer heeft hij drie hand-
vatten gegeven om de profetieën te lezen. 
Nu het slot, dat handelt over:

De oudtestamentische eindtijd verwachting 
en het Nieuwe Testament.  
De vraag naar de vervulling van de oud-
testamentische profetieën is niet eenvou-
dig te beantwoorden. We zullen rekening 
moeten houden met een meervoudige 
vervulling, die niet naar de letter behoeft 
te zijn. Meestal kan men spreken van een 
vervulling in de periode na de balling-
schap, vervolgens in de komst en het werk 
van Christus (en in de christelijke kerk), ten 
slotte van een te verwachten vervulling 
aan het eind der tijden bij de wederkomst 
van Christus. 

De vervulling van een profetie is van 
een geheel andere orde dan het uitko-
men van een weersvoorspelling. God Die 
Zijn knechten zond, is Heere ook van Zijn 
woord; Hij is niet na te rekenen. Hij is niet 
gebonden aan Zijn woord in deze zin, dat 
de zakelijke, laat staan letterlijke vervul-
ling bij voorbaat een automatisme zou 
moeten zijn. In het Oude Testament draagt 

de oordeelsaankondiging evenals de 
heilsbelofte vaak een voorwaardelijk ka-
rakter: als het volk zich bekeert vervalt het 
oordeel (een klassiek voorbeeld hiervan 
is Jona 3:10), als het volk afvalt blijft het 
heil achterwege: ‘Het ene ogenblik doe Ik 
over een volk en een koninkrijk de uitspraak, 
dat Ik het zal uitrukken, afbreken en verdel-
gen; maar bekeert zich dit volk waarover Ik 
een uitspraak deed, van zijn boosheid, dan 
zal Ik berouw hebben over het kwaad dat Ik 
hun dacht aan te doen. Het andere ogenblik 
doe Ik over een volk en een koninkrijk de 
uitspraak, dat Ik het zal bouwen en planten; 
maar, doet het wat kwaad is in mijn ogen 
door niet naar mijn stem te horen, dan zal Ik 
berouw hebben over het goede waarmede 
Ik had gezegd hun te zullen weldoen’ (Jer. 
18:7-10). De oudtestamentische eindtijd-
verwachting vormt een onderdeel van de 
openbaringsgeschiedenis die uitloopt op 
de komst en het werk van Jezus Christus. 
Het Oude Testament is dan ook vol van 
de Christus en vol van verwachting. Niet 
slechts via enkele messiaanse teksten 
maar via het gehele getuigenis van het 
Oude Testament loopt de lijn naar Chris-
tus (vergelijk Luk. 24:25w.; Joh. 5:39). Dit 
blijkt ook uit de oudtestamentische cita-
ten in het Nieuwe Testament. Alles spreekt 
van Hem; alles wijst heen naar de Christus. 
Hij is de vervulling der wet en de vervul-
ling van het oude verbond. ‘Vervulling’ 
betekent in dit verband dat Hij het gehalte 
van het oude verbond tot volledige ont-
plooiing brengt en tegelijk dit verbond 
in zijn specifieke heilshistorische gestalte 
beëindigt (bijvoorbeeld de tempelcultus, 
de priesterschap, de offers, de besnijde-
nis, de politiek-theocratische positie van 
Israël, de reinheidswetgeving, et cetera). 
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Overigens kan de terminologie ‘belofte - 
vervulling’ als we haar toepassen op de 
relatie tussen Oude Testament en Nieuwe 
Testament snel misverstaan worden. Men 
bedenke daarom enerzijds, dat ook in het 
Oude Testament zelf sprake is van vervul-
lingen en dat de grote vervulling van het 
Nieuwe Testament al in het Oude Testa-
ment zelf werd voorbereid. Tegelijk dient 
anderzijds ook gezegd te worden, dat het 
in het Nieuwe Testament gaat om een aan-
vankelijke vervulling. Ook het Nieuwe Tes-
tament is ‘boek der verwachting’; het Oude 
Testament is in Christus wel principieel 
maar niet totaal en definitief vervuld. Niet 
minder dan de oudtestamentische vrome 
leeft de nieuwtestamentische gelovige uit 
het geloof in de belofte. Wel reikt nu de 
hoop als het anker der ziel, veilig en vast, 
tot binnen het voorhangsel, waarheen 
Christus als voorloper is binnengegaan 
(Heb. 6:19v.). In de spanning tussen het 
‘reeds’ en het ‘nog niet’ van het Koninkrijk 
Gods blijven de schriften van het Oude Tes-
tament richtsnoer ten leven.

Voortdurend moeten we rekening houden 
met dit verband tussen Oude Testament 
en Nieuwe Testament. Er is geen vervul-
ling van het Oude Testament buiten het 
Nieuwe Testament om. In Jezus Christus zijn 
Gods beloften ja en amen (2 Kor. 1:20). Een 
exact-letterlijke uitleg die in de oudtesta-
mentische profetische en apocalyptische 
literatuur voortdurend zoekt naar onver-
vulde resten, loopt gevaar langs de teksten 
heen te redeneren of deze te overvragen. 
Men lette, bij wijze van voorbeeld, op de 
manier waarop de zo sterk ‘nationalistisch’ 
gerichte profetie van Amos 9 door Jakobus 
tijdens het apostelconvent wordt geactua-

liseerd (Hand. 15:14-21). Het Nieuwe Tes-
tament kent nergens aan het nationale Is-
raël een aparte toekomstparagraaf in Gods 
heilsplan toe. Dit betekent echter niet dat 
de oudtestamentische profetie ons weinig 
meer te zeggen heeft, integendeel. Er ligt 
in het Oude Testament een rijke schat van 
heil in belofte verborgen, die tot op heden 
nog steeds niet ten volle ontplooid is, ook 
niet ten aanzien van Gods oude verbonds-
volk Israël. Maar het is aan God om Zijn 
Woord op Zijn tijd te volbrengen. Hij doet 
dat op een wijze die voor ons mensen nooit 
voorspelbaar, laat staan te berekenen, 
maar wel altijd verrassend is, omdat Hij 
machtig is meer dan overvloedig te doen 
boven al wat wij bidden of denken (Ef. 
3:20). Einde.

Ik ben de Alfa en de Oméga
Wie Grieks wil leren, zal met het Griekse 
alfabet moeten beginnen. Velen lijkt dat 
ingewikkeld en zij zien er alleen al om 
die reden vanaf om deze taal zich eigen te 
maken. Onbedoeld houden zij daarmee de 
gedachte in stand dat het Grieks een uit-
zonderlijk moeilijke taal is. Nu zal ik niet 
beweren dat het Grieks geen lastige taal 
is. Maar als er iets lastig is aan het Grieks, 
dan toch zeker in eerste instantie niet het 
schrift [de letters]. Dat is bij het Hebreeuws 
veel lastiger. Om een taal te leren is het van 
belang om het ABC te kennen, alleen al om 
een woordenboek te kunnen gebruiken. In 
het Nederlands is de eerste letter de A en 
de laatste de Z. In het Grieks is de eerste let-
ter de α [Alfa] en de laatste de ω [Oméga].     

Deze twee letters vinden we, uitdrukkelijk 
genoemd, terug in het boek Openbaring. 
In 1:8, dus nog aan het begin van het boek, 
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Van de Kerkenraad

introduceert de Heere God Zichzelf met de 
woorden: ‘Ik ben de Alfa en de Oméga, zegt 
[de] Heere, God, Hij Die is en Die was en Die 
komen zal, de Almachtige’. Aan het eind van 
het boek, in 21:6, richt Hij Die op de troon 
zit, zich als volgt tot de apostel Johannes: 
‘Het is gebeurd! Ik ben de Alfa en de Oméga, 
het begin en het einde’. Zo wordt duidelijk 
dat Hij Die op de troon zit, de God is die de 
tijd van begin tot eind omspant, Hij Die van 
den beginne de afloop verkondigt en van-
ouds wat nog niet geschied is (Jes. 46:10). 
Indrukwekkend is de derde en laatste keer 
dat we deze verwijzing naar het Griekse 
alfabet vinden. In Openbaring 22:12-13 is 
het de Heere Jezus Zelf Die zegt: ‘Zie, Ik kom 
spoedig, en mijn loon is bij Mij om ieder te 
vergelden zoals zijn werk is. Ik ben de Alfa en 
de Oméga, de eerste en de laatste, het begin 
en het einde’. Hij is het die hoogstpersoon-
lijk aan het begin van alles heeft gestaan. 
‘Hij is het begin van de schepping Gods’ 
(Openbaring 3 vs. 14) en Hij is het ook, die 
hoogstpersoonlijk aan het eind van de ge-
schiedenis zal staan. 

In die tussentijd, in de tijd tussen begin en 
einde, tussen alfa en oméga, liggen die ja-
ren van ons eigen leven. Toch zijn dat pre-
cies de jaren waarin de Heere met ons tot 
Zijn doel wil komen. Als we met de hand 
op Zijn Woord geloven dat Hij alle eeuwen 
van begin tot eind omspant en in Zijn hand 
heeft, zouden we dan ook niet met veel 
meer vertrouwen onze eigen levensjaren 
in Zijn hand moeten leggen? Soms zijn we 
heel bezorgd over veel dingen, en gedra-
gen we ons alsof onze eigen toekomst 
afhangt van onze plannen, die we met 
veel ijver en inzet willen realiseren. Zou er 
niet veel meer van ons uitgaan wanneer 
we ook ons eigen leven nadrukkelijker in 
handen gaven van Hem Die op de troon 
zit, Die volmaakt leidt en bestuurt? Laten 
we met overtuiging Mozes naspreken: 
‘HEERE, U bent ons een toevlucht geweest 
van geslacht tot geslacht; eer de bergen 
geboren waren, en U aarde en wereld had 
voortgebracht, ja van eeuwigheid tot eeu-
wigheid bent U God’ (Psalm 90:1-2). Een 
gezegend nieuwjaar!

Oud en nieuw
Rondom  de jaarwisseling  staan we stil 
bij  de vele zegeningen die we van de 
Heere ontvangen hebben.  Meest van alles 
mocht week in week uit het Woord open-
gaan en verkondigd worden.  Ook kunnen 
we na een periode van corona weer  als 
vanouds opgaan naar Gods huis in de ere-
diensten en de bijeenkomsten op de door-
deweekse momenten rondom het Woord.

Aan het einde van het jaar staan we stil bij 
gemeenteleden die ons in het afgelopen 
jaar ontvallen zijn. Onze gedachten gaan 
uit naar:

• Mevrouw J. Lodder  -  Pol,  overleden op
21 juni in de leeftijd van 77 jaar

• Mevrouw M. Methorst – van de Weerd,
overleden op 19 september in de leef-
tijd van 96 jaar
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• Mevrouw M. van Steenbergen – van Zet-
ten, overleden op 12 november in de
leeftijd van 84 jaar

We denken aan hen die het gemis ervaren 
na het verlies van hun dierbare  en wen-
sen hen Gods nabijheid toe, dat Hij de lege 
plaats mag vervullen met Zichzelf.

Samenstelling wijkteams na bevestiging 
nieuwe ambtsdrager
Op zondag 18 december is diaken J. H. van 
den Brink in het ambt bevestigd en hebben 
we afscheid genomen van  dhr.  K. Slote-
graaf als diaken.  Diaken  van den Brink zal 
de plaats innemen van diaken  Slotegraaf 
als diaken in wijk 1.  Daarmee blijven de 
andere wijkteams ongewijzigd. In de di-
aconie zal nog verder worden besproken 
hoe de andere diaconale werkzaamheden 
zullen worden verdeeld.

Overkomst dominee en mevrouw Verheul
Dinsdag 6 december jl. zijn ds. en mevrouw 
Verheul-Groeneveld verhuisd en in Ede ko-
men wonen. Voor hen is Ede een bekende 
woonplaats waar zij  vroeger ook jaren 
hebben  gewoond. Ze  hebben  zich bij de 
gemeente aangesloten. We heten hen van 
harte welkom!

Jeugdwerk
De afgelopen tijd hebben we opnieuw 
nagedacht over het jeugdwerk in onze ge-
meente. Ook met de ouders en de jongeren. 
Naar aanleiding daarvan zijn we van plan 
de volgende dingen op te pakken. Het doel 
is om het persoonlijke gesprek met jonge-
ren over geloofszaken meer ruimte te ge-
ven en om ervoor te zorgen dat de jongeren 
zich in de gemeente gezien weten.

Catechisatie 
Gelukkig is het weer mogelijk om in klei-
nere groepen rondom een tafel de catechi-
satielessen te geven. Naar aanleiding van 
de gesprekken met de ouders en jongeren 
hopen we meer ruimte te geven voor on-
derling gesprek en voor de betekenis van 
de catechisatielessen voor het dagelijks le-
ven. Door dhr. L. Soeters is dit voortvarend 
opgepakt. De eerste reacties van de cate-
chisanten en ouders zijn positief. 

Persoonlijke gesprekken
Jaarlijks hopen we met elk van de catechi-
santen een persoonlijk gesprek te voeren. 
De gesprekken vinden plaats tijdens de 
catechisatie en worden gevoerd door de 
jeugdouderling en jeugddiaken.

Thuiswonende jongeren die ouder zijn dan 
18 jaar worden door de wijkouderling uit-
genodigd voor een persoonlijk gesprek.

Jeugdmentoraat 
Samen met Elsbeth Blok, Gerrit Vink en Dir-
mia van der Welle hebben we nagedacht 
over het opzetten van jeugdmentoraat. 
We hopen dat het komende halfjaar op te 
starten. We nodigen u van harte uit op de 
informatieavond die op 25 januari zal zijn. 
Op deze avond willen we een toelichting 
geven en kunt u zich ook al als mentor/
buddy beschikbaar stellen. Alvast meer 
lezen? Hhjo.nl/jongerenmentoraat. Van 
harte welkom!

Gebed
We belijden dat wij het niet zijn die de be-
kering van onze jongeren kunnen organi-
seren maar dat het alleen Gods genade is 
als jongeren, maar ook wij, hun vertrou-
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Pastoraat

wen op de HEERE stellen. We mogen het 
verwachten van de HEERE van wie we 
zingen dat Hij Zijn verbond gedenkt tot in 
het duizendste geslacht. Wilt u in uw ge-

beden bidden voor de jongeren in onze 
gemeente en voor de gemeenteleden die 
leidinggeven aan de verschillende activi-
teiten? 

Van een, wat ouder, gemeentelid kreeg 
ik ooit eens het onderstaande gedicht. De 
les van het gedicht is, bij het ouder worden 
blijft er niets anders over om ons leven in 
Zijn handen te leggen. Dan wordt het: Gij 
alles en ik niets meer! 

Gij alles!  
Ik schep niet als in vroeger dagen,
mij zelf een toekomst meer.
Maar leg mijn hope en mijn trachten,
in Uwe handen neer. 

Naar grote dingen heeft mijn ziele, 
gehunkerd en gehaakt.
Maar ach, in ’t grote was geen waarde,
Gij hebt mij klein gemaakt. 

O, laat mij kleiner nog steeds worden,
we minderen, meer en meer.
Mij zelf verlooch’nen,
U steeds volgen:  Ik niets, Gij alles Heer!

 Er zijn diverse zieken in de 
gemeente, sommigen zijn al lang ziek en 
bij hen gaat de ziekte langzaam maar 
zeker door. Elke ziekte brengt lijden met 
zich mee en wijst ons op het 
vergankelijke van ons leven. Ook zijn er 
gemeenteleden die vanwege 
lichamelijke of psychische klachten niet 
meer in de kerk kunnen komen, zij 
kun-nen alleen op afstand met de 
gemeente meeleven en ervaren vaak 
eenzaamheid. Laten we, zeker aan het 
einde van het jaar, aan hen denken in 
gebed, woord en daad.  

Maar U, Heere! zijt een barmhartig en 
genadig God, lankmoedig, en groot van 
goedertierenheid en waarheid. Wend U tot 
mij, en zijt mij genadig. 
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Uit de gemeente

Roosters en Data

4 januari Uitgifte collectemunten
9 januari (Belijdenis)catechisatie
11 januari Ouderenmiddag
12 januari Gemeenteavond
13 januari Nieuwjaarsbijeenkomst JV
14 januari Gebedskring
14 januari Oud ijzer ophalen
15 januari Koffie drinken na ochtenddienst
16 januari (Belijdenis)catechisatie
18 januari Kinderclub
18 januari Jaarvergadering Vrouwenkring
19 januari Lidmatenkring
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21 januari Klusmorgen
22 januari JV +16
23 januari (Belijdenis)catechisatie
25 januari Informatie-avond Jeugdmentoraat
26 januari Jongvolwassenkring
27 januari JV -16
27-30 januari HHKetting
28 januari Gebedskring
30 januari (Belijdenis)catechisatie
31 januari/1 februari Vrouwenkring
1 februari Uitgifte collectemunten

Oppasrooster
1 januari  Lydia van den Bosch, Jeannette van der Vliet 

Eloïse van der Sluijs, Hanne van der Vliet 

8 januari  Maartje van de Kamp, Leanne Multem 
Rebecca Adam, Charlotte Pluimers 

15 januari  Annette Aalbers, Willemien Oostrom 
Jorieke Bazen, Anke van der Vliet 

22 januari  Herwina Lam, Hennie Zwartscholten 
Judith Aalbers, Annemieke van Engelenhoven 

29 januari  Henriëtte Adam, Suzanne van Harten 
Hadassa Adam, Liselotte van der Sluijs

Kerkautorooster
1 januari         Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55

Bennekom/Wageningen: fam. Marchal  0642 48 31 34

8 januari Ede: fam. van Roekel   0683 44 82 26
Bennekom/Wageningen: fam. Soeters  0615 46 98 14

15 januari Ede: mevr. Oudijn 0613 49 37 65 
Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven  0318 41 75 07

22 januari  Ede: fam. v. Steenbergen 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19  
Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf  0318 41 34 83
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Diaconie

29 januari Ede: fam. Zondag  0612 68 62 52
Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen  0318 56 15 49

Opbrengst collecten november
Zondag 6-11 NPV 
Zondag 13-11 ZHHK, najaarszendingscollecte 
Zondag 20-11 HHJO, landelijk jeugdwerk 
Zondag 27-11

Per bank ontvingen we in november aanvullend nog de volgende collectegelden:
Algemene bestemming
NPV
ZHHK, najaarszendingscollecte
HHJO, landelijk jeugdwerk 

Per bank zijn verder nog de volgende collectegelden nagekomen:
Wycliffe, comité Karels 

Collectebestemmingen
Op Nieuwjaarsdag, zondag 1 januari, is de 
diaconale collecte bestemd voor ZOA Vluch-
telingenzorg. ZOA (www.zoa.nl) onder-
steunt mensen die lijden onder oorlogen 
of natuurgeweld. ZOA biedt noodhulp en 
helpt bij het weer opbouwen van een be-
staan, zodat ze in vrede een waardig leven 
kunnen leiden in hun gemeenschappen.

Op zondag 15 januari is de diaconale col-
lecte voor diaconale projecten in Malawi, 
ondersteund door de generale diaconale 
commissie (GDC) van de Hersteld Hervorm-
de Kerk. Al lange tijd ondersteunt de GDC 

projecten van de Reformed Presbyterian 
Church (RPC) in Malawi. Een groot deel van 
de RPC-gemeenten bevindt zich in het zui-
den van het land. Daar wordt vrijwel jaar-
lijks honger geleden door droogte, erosie 
en overstromingen. De opbrengst van de 
collecte is bestemd voor:

1.  het jaarlijks uitdelen van voedsel aan ge-
meenteleden

2.  landbouwprojecten. Met het oog op de
lange termijn probeert de generale di-
aconale commissie sinds 2018/2019 in
samenwerking met de RPC de landbouw-
methoden structureel te verbeteren. 

11



Daartoe ondersteunt zij projecten voor de 
verbouw van zoete aardappelen en maïs.

Zondag 22 januari is het Bijbelzondag. De 
diaconale collecte is dan bestemd voor 
het Bijbelvertaalwerk in Tanzania, onder-
steund door Wycliffe Comité Karels. 

Alle collecten bevelen we van harte bij u 
aan. Laten we gul geven voor God en onze 
naaste!

Donaties
Als diaconie reserveren we elk jaar een be-
drag om aan bepaalde doelen te doneren. 
Dit jaar (2022) is er een totaalbedrag van 
€2500 overgemaakt, verspreid over de vol-
gende doelen:
· Thuis in Zuid (voedselpakketten)
· Diaconaal Platform Ede (Ede geeft warmte)
· De Vluchtheuvel
· Red een Kind (noodhulp in Congo)

Jaarverslag ‘Oog voor elkaar’ 
De vrijwilligers van ‘Oog voor elkaar’ zijn 
het afgelopen jaar op verschillende manie-
ren van betekenis geweest voor gemeen-
teleden, waarvoor dank. Voor een periode 
van een aantal weken is gekookt, huishou-
delijk werk verricht en zijn kinderen opge-
vangen. Dit kan door ziekte tijdelijk lastig 
zijn. Totaal zo’n 100 uur. 

Elke zondag wordt door vrijwilligers naar de 
kerk gereden en begeleiding in de kerk ge-
geven, waardoor de mogelijkheid geboden 
wordt om naar de kerk te komen. Fijn dat er 
vrijwilligers zijn die zich daarvoor inzetten. 

Er zijn momenteel 10 bezoekvrijwilligers 
actief die 1x per 6 weken iemand bezoe-

ken. Dit kan al voor langere tijd zijn, waar-
door een bezoekvrijwilliger echt van bete-
kenis is geworden. 

Bij hulpvragen proberen we zoveel moge-
lijk aan te sluiten bij de buurtenverdeling. 
Dit kan het makkelijker maken om hulp te 
geven en te vragen. Ook vinden we het fijn 
als we getipt worden als iemand wat extra 
ondersteuning kan gebruiken. 

Op 23 november is er een avond voor vrij-
willigers geweest met een zinvolle invul-
ling en gezellige ontmoeting. Dit was te-
gelijkertijd een gelegenheid om Jeanet 
Linge te bedanken voor haar jarenlange 
bijdrage als coördinator en welkom te he-
ten aan Marieke Oostrom en Carolien van 
der Sluijs. 

Er hebben zich na de laatste oproep 2 nieu-
we bezoekvrijwilligers gemeld. Daar zijn 
we blij mee. We zouden graag meer vrij-
willigers aan ons bestand toevoegen die 
we kunnen benaderen bij grote praktische 
hulpvragen. We merken dat het lastig kan 
zijn om hulpvragen op korte termijn in-
gevuld te krijgen. Heeft u belangstelling? 
Neem dan contact op via: vrijwilligershulp@
hhgede.nl .

Vrijwilligershulp ‘Oog voor Elkaar’ 
Voor hulpvragen kunt u bellen naar Marie-
ke Oostrom (06-44591308), Carolien van 
der Sluijs (06-55086368) of Dirmia van der 
Welle (0318-572166). U kunt ook mailen 
naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.  

Rekeningnummer diaconie
Het rekeningnummer van de diaconie van 
onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 
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Kerkvoogdij

38 t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wa-
geningen e.o. Ook voor giften en legaten 

t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van 
dit rekeningnummer. 

Opbrengst collecten
Zondag 6-11 
Zondag 6-11 Kerk en pastorie 
Zondag 13-11 
Zondag 13-11 Kerk en pastorie  
Zondag 20-11 
Zondag 20-11 Kerk en pastorie 
Zondag 27-11 
Zondag 27-11 Kerk en pastorie 

Per bank ontvingen we in november aanvullend nog de volgende collectegelden:
Algemene bestemming
Kerk en pastorie 
Commissie Opleiding en Vorming 

Zendingsbus
De zendingsbus heeft in november € 54,10 opgebracht. Deze opbrengst komt voor de 
helft ten goede van Wycliffe (familie Karels), en voor de helft ten goede van MAF (familie 
De Bruijn).

Uitgifte collectemunten 
Voor de maanden januari en februari staat de muntenuitgifte gepland op woensdag 4 
januari en woensdag 1 februari. Op deze avonden kunt u van 19.30 tot 21.00 uur (let op, 
niet meer tot 21:30) collectemunten kopen in de kerk. U kunt de munten vooraf bestel-
len bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Tussendoor kunt u munten bestellen en ophalen bij diverse gemeenteleden thuis: 
- Ede-Zuid: fam. Budding, Berckheydestraat 40, 0318-633548, 

budding-kleppe@kpnplanet.nl
- Ede-Noord: fam. Schipper, Corversbos 31, 06-13820531, cschipper@hhgede.nl
- Bennekom: fam. Soeters, Hofrustlaan 53, 06-40653424, stl@vanlodenstein.nl
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Collecte opleiding en vorming predikanten
Op 31 december en 1 januari is de 2e collecte bestemd voor de COV. 
De commissie opleiding en vorming (COV) van onze kerk streeft ernaar dat predikanten (in 
opleiding) zijn gefundeerd in Gods Woord en de daarop gebaseerde Belijdenisgeschrif-
ten. Dit is noodzakelijk, zeker in onze tijd waar alles onder druk staat en met regelmaat 
de Bijbelse leer wordt aangevallen. COV geeft dat vorm door het aanstellen van docenten 
aan het seminarie maar ook door professionele ondersteuning voor (beginnende) predi-
kanten aan te bieden. Wij vragen daarom om uw gebed. In vertrouwen doen wij daarom 
weer een beroep op uw liefdegaven. Eventueel kunt u ook rechtstreeks geld overmaken 
op NL 81 RABO 01414 58062 t.n.v. COV onder vermelding “gift opleiding”. 

Commissie opleiding en vorming van de Hersteld Hervormde Kerk 

Wijziging verantwoording opbrengsten 
U bent van ons gewend dat we de collecte-opbrengsten en contante giften in de kerk-
bode vermelden. Het doel hiervan is (1) om u inzicht te geven in de kerkvoogdij-op-
brengsten, en (2) om te kunnen ‘controleren’ of uw contante bijdrage ook inderdaad 
opgenomen is. 

Nu is de relevantie van deze informatie aan het afnemen. Veel bijdragen gaan tegenwoor-
dig giraal of in collectemunten. Verder geldt dat collecte-opbrengsten slechts een deel 
van de totale opbrengsten vormen. De overige (vrijwillige en vaste) bijdragen vormen 
hierin ook belangrijke componenten. Van ontvangsten per bank is ook niet altijd duidelijk 
of het bedoeld is als collecte-geld (dan wordt het tot heden wel in de QV opgenomen) of 
als vrijwillige bijdrage (dan wordt het tot heden niet in de QV opgenomen). 
Om de informatie die we u verschaffen relevant te houden, gaan we de verantwoording 
aanpassen. 

Vanaf januari 2023 (deze inkomsten worden verantwoord in de QV over maart 2023) zul-
len we niet meer uitsluitend de collecte-inkomsten en contante giften vermelden, maar 
ook de inkomsten uit de vrijwillige en vaste bijdragen. Daarbij zullen we maandelijks ook 
de cumulatieve opbrengst gaan vermelden, evenals de begrote inkomsten. Zo hopen we 
u als gemeente beter tussentijds inzicht te geven in de financiële stand van zaken. 

Vooralsnog blijven we ook de collecte-opbrengsten per dienst/zondag afzonderlijk ver-
melden.

Stoelen en collecteren
Wegens ruimtegebrek gaan we de rijen stoelen in het linker vak weer op de afstand 
zetten die ook in de rest van de kerk wordt aangehouden. Ook gaan we daar weer col-
lecteren door middel van het doorgeven van de zakken. Als u hier bezwaar tegen hebt, 
kunt u zich melden bij de kerkvoogdij.
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Activiteitencommissie

Klusmorgen
De volgende klusmorgen is op zaterdag 21 januari. We beginnen om 9.00 uur en ronden 
af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar Arnold Keurhorst 
0649-466075 of Dirk Jan van Leeuwen, 0318-561549. 

Rekeningnummer kerkvoogdij 
Het rekeningnummer van de kerkvoogdij van onze gemeente is NL83 RABO 0118 3496 
19 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten 
t.b.v. de kerkvoogdij kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Beste gemeenteleden, 
Als afsluiting van het oude jaar willen we 
jullie bedanken voor jullie inzet en bijdrage 
bij onze activiteiten. Daarvan zijn wij als 
commissie immers steeds afhankelijk. Voor-
uitlopend op het nieuwe jaar willen wij een 
aantal nieuwe activiteiten promoten als 
ook de jaaragenda bekendmaken.  

Inzamelen oud ijzer 
De financiële situatie van onze gemeente 
is iedereen bekend. Als commissie hebben 
wij over nieuwe initiatieven nagedacht om 
daaraan een bijdrage te kunnen leveren. 
Al bestaande initiatieven verdienen zeker 
ook blijvende aandacht. Zo wijzen we erop 
dat er oud ijzer ingezameld wordt door 
meneer van Daalen, adres Wekeromse-
weg 6. Ook andere dingen zoals kapot ge-
reedschap, fietsen, elektrische apparaten, 
snoeren stekkers, wasmachines en allerlei 
metalen e.d. kunnen bij hem worden in-
geleverd. Twijfelt u of uw spullen kunnen 
worden ingeleverd? Neem dan met hem 
contact op via 0318-504061.  

Daarnaast zullen we als commissie een 
aantal keer per jaar door Ede e.o. rijden 
om oud ijzer op te halen bij de gemeente-
leden. U kunt uw oud ijzer aanmelden via 
een formulier op de website. Het eerste 
ophaalmoment staat gepland op 14 janu-
ari 2023. Kortom, meldt uw oud ijzer aan! 

HHKetting 
In het laatste weekend van januari 2023 
(27-30) kunt u weer deelnemen aan de 
HHKetting. Meedoen kan door u uiterlijk 16 
januari 2023 op te geven via het formulier 
op de website. Op 20 januari krijgt u dan 
te horen voor wie uit de gemeente u iets 
leuks mag maken, bakken, schrijven, zin-
gen, of een ander creatief idee uitvoeren. 
Steek dus uw handen uit de mouwen voor 
een ander gemeentelid en geef u vooral 
ook op! 

Jaaragenda 
Tot slot delen we hierbij al de jaarplan-
ning voor het komende jaar 2023. Zet deze 
data dus in uw agenda! De invulling van de 
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Verenigingen en Kringen

JV
Ha allemaal, 
Alweer het laatste stukje van 2022. Dat 
betekent dat we ook alweer bijna op de 
helft van het seizoen zitten. De tijd vliegt! 
Tijdens het schrijven van dit stukje, zijn we 
bezig voor de kerstviering op 2de kerstdag. 
We gaan als JV een lied zingen en een aan-
tal van jullie heeft een andere taak. Fijn dat 
jullie mee willen doen! 

De afgelopen tijd hebben we met de -16 
een gezellige avond gehad met een grote 
lading chocoladekruidnoten, speculaas 
en chocolademelk met slagroom. Naast 
een leuk spel en spannende potjes tafel-
voetbal dachten we na over Simson. Hoe 
leefde hij zijn leven, en wat waren de 
hobbels waar hij mee te maken had in 
zijn leven? We zagen ook het belangrijk-
ste: God had hem apart gezet en zorgde 
voor hem. Vervolgens hebben we een 
avond gehad waarin we nadachten over 
de doop, belijdenis doen en het heilig 
avondmaal. Wat betekenen deze drie 
dingen? Wanneer mag je aan het heilig 
avondmaal? Ook waren jullie heel open 
over jullie ervaringen over wat jullie zien 
en horen tijdens een avondmaalsdienst. 
Dank daarvoor! 

Bij de +16 hebben we nu twee keer een JV-
avond op zondagavond gehad! We waren 
ontzettend blij met de hoge opkomst beide 
keren. We hebben samen gezongen en 
mooie gesprekken gehad. We zien uit naar 
de volgende keer! Het plan is om de avon-
den op zondagavond te blijven doen. Af 
en toe zullen we met elkaar een activiteit 
plannen die wel op vrijdag is, dan vervalt 
de zondagavond.  Leuk dat we bij beiden 
groepen vrienden en vriendinnen van jul-
lie zien. Blijf ze vooral meenemen! 

Nieuwe leiding 
Blij en dankbaar mogen we melden dat Es-
ther de Bijl ons team is komen versterken. 
Met een heuse speurtocht met hints op 
de app hebben jullie het geraden! Esther 
neemt de plaats van Jeannette in en zal 
dus vooral haar bijdrage gaan leveren bij 
de +16. Tijdens de gezamenlijke avonden 
gaat de -16 haar natuurlijk ook zien. Op dit 
moment is nog niet bekend wie Henry gaat 
vervangen. Zodra we dit weten horen jul-
lie het. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
In januari staat er één gezamenlijke avond 
op de planning: de traditionele nieuw-
jaarsbijeenkomst op 13 januari. We gaan 

 activiteiten volgt t.z.t. 
• HHKetting 27-30 januari
• De ‘marktplaats’ 18 februari
• Walking dinner 25 maart

• Mountainbiken 15 april
• Voorjaarsactie 22 april
• Gemeentedag 17 juni
• Mannenactiviteit 23 september
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dan een spetterende activiteit doen…dus 
zoek je unoxmuts alvast op! Dit is ook het 
moment dat we, helaas, afscheid gaan ne-
men van Henry. Zoals het er nu uitziet ver-
zamelen we vanaf 17.45u bij de kerk en 
vertrekken we om 18.00u. Houd de app in 
de gaten voor alle updates! 

Planning januari 
13 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst 
22 januari: JV +16 (zondagavond) 
27 januari: JV -16

Kinderclub
De maand december is al bijna voorbij. We 
hebben kerstfeest gevierd. De Zaligmaker is 
gekomen, ook voor jou? De vorige keer op 
de club luisterden we naar muziek. Denk je 
daar nog wel eens aan, als we zingen in de 
kerk? De volgende clubmiddag, op 18 janu-
ari, gaan we het nog een keer over muziek 
hebben. We gaan in het orgel kijken, een 
orgel bouwen en ook muziek maken. Als je 
een instrument hebt, neem maar mee. Tot 
de volgende keer in het nieuwe jaar!

Groeten van alle meesters en jufs.

Ouderenmiddag
Op woensdag 11 januari komen we als ou-
deren van de gemeente weer samen. Wie 
kent het boekje ‘Het wegje in het koren’, 
niet? De schrijver is W.G. van der Hulst. Mw. 
Annemarie Fokker komt ons over deze be-
kende kinderboekenschrijver vertellen. Te-
vens zal zij enkele 1e uitgaven van diverse 
kinderboeken van hem laten zien. We be-
ginnen om 14.30 uur. Welkom!  

Lidmatenkring
Donderdagavond 19 januari om 19.30 uur 
is er lidmatenkring. Door een agenda fout 

van mijn kant moest ik hem op 8 dec. laten 
vervallen. We vervolgen onze reis door de 
1e brief van Johannes. We gaan nadenken 
over de verzen 1 Joh. 2 vs. 28 t/m 3 vs. 13. 
Allen hartelijk welkom! We beginnen om 
19.30 uur.

Jongvolwassenkring
We zijn vorig seizoen begonnen met het 
boekje ‘Daarom ga ik naar de kerk’ van ds. 
A.A.F. van de Weg, de pastor van de Hersteld 
Hervormde Victorkerk in Apeldoorn. We 
hebben inmiddels de eerste zes hoofdstuk-
ken van het boekje met elkaar gelezen en 
besproken. Op 26 januari willen we hoofd-
stuk 7 ‘Van onderonsje naar God – met - ons’ 
met elkaar lezen en bespreken. Als je komt 
schaf dan het boekje aan. We beginnen om 
19.30 uur!  

Vrouwenkring
Lieve zussen! Met dankbaarheid kijken we 
terug naar het afgelopen jaar, waarin we 
gezegende Bijbelstudies en ontmoetin-
gen hadden. Waarin we nieuwe mensen 
leerden kennen. Waarin mensen meer van 
zichzelf lieten zien; een stukje kwetsbaar-
heid. Wat mooi dat dit kan, in een omge-
ving waar vertrouwen en warmte ervaren 
wordt! Het is ons verlangen en gebed, dat 
we zullen 'groeien'. Groeien in afhankelijk-
heid van Hem, groeien in kwetsbaar dur-
ven zijn, groeien in liefde en in geloof! 

Zoals in afgelopen kerkbode vermeld 
stond, hebben we op de jaarvergadering 
van woensdagavond 18 januari een spreek-
ster! Alie Hoek zal spreken over 'Eenzaam-
heid, daar hoef je niet oud voor te zijn'. 
Deze avond zal beginnen om 19.45 uur, in-
loop 19.30 uur. 
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Zending en Evangelisatie

We hebben allemaal met dit thema te 
maken; de een meer dan de ander. Hoe 
kunnen we dit herkennen bij de onszelf 
en bij de ander? Hoe kunnen we elkaar tot 
een hand en een voet zijn? Er zullen vast 
meerdere vragen leven! Wij kijken uit naar 
de avond, van harte welkom! De uitnodi-
ging is gericht aan alle vrouwen uit de ge-
meente!

Eind januari zal er weer een 'gewone' bij-
eenkomst zijn. Dinsdagochtend 31 januari 
(aanvang 9.30 uur) en woensdagavond 1 
februari (aanvang 19.45 uur) zullen we 
Bijbelstudie 7 (Openbaring 2:12-17) be-
handelen. Henriette en Lydia zullen de in-
leiding verzorgen. 
We hopen jullie te zien/ontmoeten! 

Hartelijke groet, Maartje, Hannie, Henriette, 
Marianne en Hermien.

Alleen de waarheid kan gezaghebbend zijn; alleen een foutloze Bijbel kan worden gebruikt ... op de 

manier waarop God wil dat de Schrift wordt gebruikt. J.I. Packer
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Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,
Vandaag is het eerste Kerstdag en herden-
ken we dat de Heere Jezus naar de aarde 
is gekomen. Maar waarom is Hij eigen-
lijk naar de aarde gekomen? In Johannes 
3:16 staat het antwoord. Daarom heb ik 
een puzzel gemaakt met de woorden uit 
dat Bijbelvers. De woorden staan hieron-
der, maar de letters staan helemaal door 
elkaar. Zouden jullie de letters weer in de 
goede volgorde kunnen zetten? De letters 
waar een cijfer onder staat kunnen weer 
ingevuld worden in het onderste balkje, 

waar ze samen een woord vormen dat 
met de Heere Jezus te maken heeft. Op de 
kleurplaat staan dit keer twee kaarsen. Als 
je de kleurplaat af hebt, kan je een soort 
glas-in-lood kleurplaat van maken! Dat 
doe je door met een keukenpapiertje met 
slaolie of olijfolie over de achterkant van 
de kleurplaat te wrijven. Laat daarna de 
kleurplaat op een paar kranten drogen. Als 
ze helemaal droog zijn en je hangt ze voor 
het raam, dan zie je het mooie doorzichtige 
effect! Ik hoop dat ze mooi worden!
Groetjes, Debora
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Kleurplaat

Wij moeten de onfeilbaarheid van de Schrift bevestigen en er vervolgens naar leven beiden in ons 

persoonlijk leven en in de samenleving.

Francis A. Schaeffer
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Verhaal

Uit: “Tekko en de witte man” door A. Vogelaar 
– van Amersfoort 
(uitgeverij de Banier – Apeldoorn) 

Hoofdstuk 2: Tekko gaat op reis  (vervolg)
Hij ging op zoek naar een paar taaie lianen, 
die hij tussen twee dikke bomen spande. 
Met een bamboemesje sneed hij een stapel-
tje grote bladeren af en hing die erover. Zo 
hadden ze een mooi afdakje. Tevreden keek 
hij ernaar en ging toen op zoek naar droge 
bladeren. Hij pakte een klein stokje, sloeg er 
een paar maal een bamboevezel omheen, 
zette er zijn voet op en trok de draad vlie-
gensvlug heen en weer. De bladeren be-
gonnen te smeulen. Nu nog wat droge tak-
ken erop en al gauw brandde er een vuurtje. 
Van geplukt gras maakt hij een heerlijk 
zacht bedje voor de baby. Het was nu al 
bijna donker. Bij het licht van de vlammen 
maakte hij het avondeten klaar. De zwarte 
gepofte batatten ontdeed hij van de schil en 
stukje voor stukje stopte hij zijn zusje wat 
in de mond. Het kind nam een paar stukjes, 
maar weigerde toen. Vermoeid viel het in 
slaap; Tekko legde het dicht bij het vuur en 
dekte het warm toe. Hij smoorde nog wat 
kladdi-knollen voor zichzelf en zocht vol-
doende takken bij elkaar om het vuur aan te 
houden. In een stuk liaan legde hij de eerste 
knoop; één dag was voorbij. Doodop rolde 
hij zich toen in zijn draagnet. O, wat was hij 
moe! Hij luisterde naar de vele geluiden in 
het donkere oerbos. Het snerpen van de kre-
kels vermengde zich met het sombere koor 
van de brulkikkers. Daartussendoor klonk 
het krassend zagen van de cicaden, heen 
en weer. Daartussen vlogen geheimzinnig 

de zwarte vleermuizen… Al die geluiden… 
Tekko dook met kloppend hart nog dieper 
in zijn net en kroop wat dichter naar het 
vuur. Het was toch wel wat angstig zo heel 
alleen ’s nachts in de oetan. Maar de grote 
geest zou hem beschermen. Hij had im-
mers wat batatten geofferd? Hij hoefde dus 
niet bang te zijn. De krekels snerpten….En 
Tekko sliep…. Hij sliep vast, want hij was zó 
moe…..zó moe…!  Het vuur brandde eerst 
nog wel flink, maar er was geen hand, die 
er wat opgooide… Toen werd het al minder 
en minder… Een zacht gekraak van takken… 
Twee ogen gloeiden fel, maar het vuur 
weerde nog af…. En de vlammen werden 
steeds kleiner… De slapende jongen mom-
pelde wat….. De twee felle lichtpuntjes in 
het struikgewas weken iets terug….. Tekko 
draaide zich om…. Half wakker dacht hij: 
“Mijn rug wordt koud….” Slaperig deed hij 
de ogen half open en zag het zwakke licht-
schijnsel van het dovende vuur. Hè? Wat? 
Waar was hij? Plotseling wist hij alles weer. 
Vliegensvlug greep hij wat takken en gras 
en gooide dat op het vuur. De naar voed-
sel zoekende vlammen laaiden direct weer 
gretig op. Een teleurgesteld gegrom klonk 
uit de struiken…. Tekko schrok! Even zag 
hij nog twee helle lichtende puntjes, toen 
waren ze weg. Hij hoorde wat gekraak…. 
Gelukkig! Het beest ging weg. Dat was op 
het nippertje! Als hij toch eens niet wakker 
geworden was! Huiverend in zijn net zat hij 
nog even heel stil te luisteren. Hij ging weer 
naast het vuur zitten en zorgde dat het flink 
bleef branden. Slapen durfde hij niet meer. 
Bang lag hij in de donkere nacht vol gelui-
den de morgen af te wachten. 
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Overige berichten

In het dorp lagen nog meer mensen op de 
morgen te wachten. Onrustig lag Moena de 
hele nacht naar alle geluiden te luisteren. 
Bij elk gebrul en gekrijs kromp ze in elkaar. 
O, waar waren haar kinderen toch? Waar 
waren Tekko en de baby? Het hele dorp 
was in rep en roer geweest, toen ’s avonds 
de kinderen werden vermist. Maar het was 

al schemerig, en in de donkerte konden 
de mannen niet gaan zoeken. Maar mor-
gen gingen ze! Ze zouden dan niet op jacht 
gaan, maar met een hele groep haar kin-
deren proberen te vinden. Met zoveel man 
zou dat toch niet zo moeilijk zijn!

 Wordt vervolgd

22

Veilige kerk
Vanuit de kerkenraad en de interne ver-
trouwenspersonen bestaat de wens om 
de zichtbaarheid van ons als vertrouwens-
personen te vergroten. De kerk wil immers 
een veilige plaats zijn voor iedereen. Toch 
kan er ongewenst grensoverschrijdend ge-
drag worden ervaren of gesignaleerd. Dan 
is het goed om te weten dat deze situaties 
gedeeld kunnen worden en dat we met u/
jou mee kunnen denken.

Hoe zijn we zichtbaar geweest in 2022? 
Er heeft een stukje in de kerkbode gestaan. 
Tijdens de kennismakingsavond voor nieu-
we leden is verteld wie we zijn en wat we 
kunnen betekenen. Daarnaast hebben Jan 
en Herwina Lam op de gemeenteavond 
van afgelopen november ook aangegeven 
dat we beschikbaar zijn om mee te denken 
in geval van grensoverschrijdend gedrag 
en (seksueel) misbruik. Ook met de jonge-
ren is over dit thema nagedacht. Zo hebben 
we tijdens een catechese-avond op 19 de-
cember samen nagedacht over het thema 
“Veilige kerk” en wat grensoverschrijdend 
gedrag eigenlijk is. 

Wie zijn we ook alweer en waarvoor zijn we er?
De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt 
voor ieder gemeentelid. Iedereen kan te 
maken krijgen met situaties van onge-
wenst gedrag (misbruik, ongewenste in-
timiteiten, grensoverschrijdend gedrag 
e.d.). Dan is het fijn te weten dat je terecht
kunt bij een vertrouwenspersoon. Blijf er
niet mee zitten, maar praat erover!

Misschien denkt u of jij: eigenlijk wil ik nog 
wel meer weten. Kijk dan op de website 
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/
hhg-ede/vrijwilligerswerk/interne-ver-
trouwenspersoon, in de gemeentegids of 
neem contact op met Erik of Rineke.

Erik Duifhuizen
vertrouwenspersoonED@hhgede.nl
06 - 46 47 67 27 (telefoon, WhatsApp, sms)

Rineke Heij
vertrouwenspersoonRH@hhgede.nl 
0318 - 65 59 22 / 06 - 17 82 08 77 (telefoon, 
WhatsApp, sms)
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Website
www.hhgede.nl
Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen
actie@hhgede.nl redactiekerkbode@hhgede.nl
avg@hhgede.nl scriba@hhgede.nl
diaconie@hhgede.nl vertrouwenspersoonED@hhgede.nl (Erik Duifhuizen)
evangelisatie@hhgede.nl vertrouwenspersoonRH@hhgede.nl (Rineke Heij)
jv@hhgede.nl vrijwilligershulp@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl vrouwenvereniging@hhgede.nl
kinderclub@hhgede.nl webbeheer@hhgede.nl
puzzelhoekje@hhgede.nl zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid
Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor 
dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 0657 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode
De volgende kerkbode komt uit op zondag 29 januari. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk 
donderdag 19 januari gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl. 

Kerkdiensten
De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, ’s zondags 
om 10.00 en 18.30 uur.

AVG
In deze kerkbode staat privacygevoelige informatie. We vragen u om terughoudend te 
zijn met de verspreiding ervan. De Quo Vadis is in principe alleen bedoeld voor de leden 
van onze gemeente.

Parkeren
Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik 
maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Ouderen en min-
dervaliden kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein. Mocht u 
(tijdelijk) een gereserveerde plaats aan de linkerkant van de kerk nodig hebben, kunt 
u deze aanvragen bij de kerkvoogdij. Fietsers kunnen hun fiets parkeren in de daarvoor 
bestemde fietsstrook achter de kerk.

Deo volente 
Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).
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Gedicht

Wat de toekomst brengen moge

Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalme moed!
Heer, ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 

ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 

zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 

als ik in Uw hemel kom!
Laat mij niet mijn lot beslissen: 

zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 

als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand’len, 

dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in Uwe handen 

en geleid mij als een kind.
Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land.

Jacqueline van der Waals
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(0318) 48 40 74  |  info@drukkerij-amv.nl  |  www.drukkerij-amv.nl

Passend Drukwerk in elke kleur



www.stichtingschuilplaats.nl

Schuilplaats geeft professionele hulp en ondersteuning op het gebied van onder 
andere relatie, opvoeding, verlies, rouw, zelfvertrouwen, echtscheiding, pornoverslaving, 
burn-out en biedt diaconaal maatschappelijke hulp.

Investeren 
in uw relaties  
geeft perspectief




